
 

 

 

 

 

Pokud dítě není zralé pro vstup do 1. třídy: 

Často odmítá jít bez zejvné příčiny do školky a ráno 

vstávat, je ze školky unavené, není schopné zvládnout 

domácí přípravu, pozornost při jakékoli záměrné 

činnosti je rozptýlená a výkon je špatný, dítě trpí při 

jakémkoli pocitu zodpovědnosti nevolnostmi, steskem, 

bolestmi hlavy a bříška, špatnou řečí či 

nekomunikativností. PROSÍME, VĚNUJTE 

POZORNOST SVÉMU DÍTĚTI A SPOLUPRACUJTE S 

VAŠÍ MATEŘSKOU ŠKOLOU.DÍTĚ LZE ZAPSAT 

POUZE NA JEDNU ZÁKLADNÍ ŠKOLU, PROSÍME  

VÁS RODIČE,  VYBÍREJTE ZODPOVĚDNĚ, JSOU TO 

VAŠE DĚTI. 

 

Znát levou a pravou stranu, co je nad, pod, 
před… Označit první písměno ve slově, kostku v 
pořadí kostek – zpravidla první, poslední, druhá, 
třetí, určit pořadí. Znát den a jeho části, názvy 
dnů v týdnu. Převyprávět příběh podle obrázků 
ALE HLAVNĚ: 

NIČEHO SE NEBÁT, PROTOŢE VŠECHNO 

DOBŘE DOPADNE😊 

 

 
 

ZÁPIS V ZŠ S PALACKÉHO: 

Důleţité je rozpoznat, zda je dítě připravené na 
1. třídu.  

Dítě by mělo být fyzicky a pohybově vyspělé, být 
samostatné v sebeobsluze, neboť šatny v základní 
škole nejsou stejné, jako šatny ve školce. Dítě jiţ od 
1. třídy má jistou zodpovědnost, dostane klíč  od 
skříňy na věci a čip do jídelny. Vaš dítě by téţ mělo 
být schopné kontrolovat své chování, v případě 
problémů by se mělo umět domluvit, zeptat. Mělo by 
zvládat vidět na tabuli a snést kamaráda vedle sebe 
v jedné lavici. Mělo by umět poslouchat, co paní 
učitelka říká. Mělo by umět respektovat určitá 
pravidla a správně drţet tuţku, mělo by si umět 
zavázat tkaničky u bot a poznat si své věci. Psát, 

číst a počítat příklady se naučí ve škole, to umět 
nemusí. Je to velký krok vpřed ve vývoji dítěte.   

 

Co by děti měly umět k zápisu:  

Svoje jméno, adresu, zaměstnání rodičů, jména 
sourozenců, barvy a odstíny, co je krátké, 
dlouhé, počet 1-5, počet vice, méně, stejně. 
Geometrické tvary kruh, čtverec, obdélník, 
trojúhleník, roční období a jejich znaky, básničku, 
písničku, domácí zvířata a mláďata, ovoce, 
zelenina, kresba postavy, domku, drţení tuţky. 
Klasické pohádky a postavy, převyprávět děj,  

 

Váţení rodiče, 

blíţí se doba zápisu předškoláčků do prvních 
tříd základních škol. Prosím Vás proto, abyste v 
tomto přípravném období věnovali svým dětem 
dostatek času na přípravu a pomohli tak dětem 
I jejich učitelkám ke zdárnému zvládnutí tohoto 
náročného ţivotního kroku. V tuto dobu je velmi 
důleţité věnovat pozornost správné řeči, 
rozvíjení matematické I literární gramotnosti, 
sebeobsluze a samostatnosti. Podrobné 
informace, co vše by vase dítě mělo k zápisu 
zvládnout naleznete v tomto čísle a u vašich 
učitelek.                                      Magda Srncová 

 

SLOVO ŘEDITELKY: 

Obsah: str. 1 – slovo ředitelky, pozvánka, 

zápis, str. 2 – akce ,logopedická prevence, fotky 
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 AKCE MŚ JIRÁSKOVA: 

- 26. 3. DIVADLO - pohádka 

- VELIKONOČNÍ DÍLNY 

- DEN VODY 

- V průběhu dubna a května: 

- BRIGÁDA NA ŠKOLKOVÉ ZAHRADĚ 

- DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

- SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU    

LOGOPEDIE ANEB DĚTI RODIČŮM: 

Milá maminko, milý tatínku, budete si 
se mnou hrát? Můţeme si jen tak 
povídat. Stačí malinkou chviličku, třeba 
si zazpívat písničku a já vám řeknu 
básničku. Nevíte, kdo vás zve ke hraní, 
povídání, zpívaní? Já vám to 
prozradím, ani muk: 

JSEM VAŠE HOLČIČKA, JSEM VÁŠ 
KLUK.  

Jaké to je, kdyţ si nemůţete se svým dítětem povídat? Nebo kdyţ vase dítě povídá, ale vy mu 
nerozumíte? Poslechněte si, jak vase dítě mluví, jestli vyslovuje správně všechny hlásky. Pokud 
svému dítěti špatně či vůbec nerozumíte, nebo dítě vůbec nemluví, tak v MŠ Jiráskova, včetně 
odloučené pobočky MŠ na ulici Tyršova působí v řadách učitelek několik zkušených a 
kvalifikovaných logopedů. Tyto paní učitelky se ve vybraných termínech věnují dětem 
s logopedickými problémy. V případě, ţe logopedické vady jsou závaţnějšího charakteru, 
doporučují tyto paní učitelky rodičům příslušných dětí odbornou logopedickou péči. Veškeré 
podrobné informace se dozvíte u svých třídních učitelek, popřípadě přímo u paní ředitelky MŠ. Je 
však důleţité provádět s dětmi logopedická cvičení i doma ve volných chvilkách, v případě potřeby 
poţádejte paní učitelky v logopedických třídách o pokyny, jak s dětmi doma motoriku mluvidel 
správně procvičovat. Děti i paní učitelky budou vděčné, neboť to usnadní společnou  komunikaci. . 

 



  
 

 


